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Piknik „Dzień bez
Samochodu” zakończył
koncert gwiazdy –
Eweliny Lisowskiej

Rajd rowerowy, rozstrzygnięcie
konkursu na Małą Miss i Małego
Mistera, koncert Eweliny Lisowskiej – to tylko niektóre atrakcje
pikniku „Dzień bez Samochodu”
– w sobotę 22 września.

I

zgarnęli członkowie klubu Biegam Bo Lubię. Jak widać mniej
ważne dla nich, czy sportowej
pasji oddają się na dwóch nogach, czy na dwóch kołach –
byle było wesoło i aktywnie.
Jednym z punktów programu imprezy było ogłoszenie
wyników konkursu na Małą
Miss i Małego Mistera Komuni-
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kacji Miejskiej. To zabawa,
do której MZK zaprosił mieszkańców. Zasady były proste –
należało nadesłać zdjęcie dziecka, na którym to zdjęciu miał
znajdować się także jakiś akcent dotyczący komunikacji
miejskiej. Organizatorzy wybrali dwudziestkę zgłoszeń
do konkursu internetowego.
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Mała Miss i Mały Mister
Komunikacji Miejskiej –
Andżelika Bziukiewicz
i Milan Mierzejewski
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mprezę, już od kilku lat,
przygotowuje Miejski Zakład Komunikacji. I trzeba
przyznać, że zdolnościami
organizacyjnymi ta miejska
spółka może zawstydzić inne
jednostki miasta, które organizacją imprez zajmują się na co
dzień. Nie inaczej było i w tym
roku.
Wszystko zaczęło się
od rajdu rowerowego, który ruszył z placu Bema na teren zajezdni MZK, gdzie odbywała się
impreza. W kilkukilometrową
trasę ulicami miasta ruszyły
setki rowerzystów. Każdy
z nich dostał pamiątkowy medal, wśród uczestników wylosowana też została nagroda –
rower. Była też nagroda dla największej zorganizowanej grupy
biorącej udział w rajdzie. Tę

Internauci, głosując na stronie MZK, zdecydowali, że Małą
Miss Komunikacji Miejskiej została Andżelika Bziukiewicz,
a Małym Misterem Komunikacji Miejskiej – Milan Mierzejewski.
Sobotnią imprezę, podczas
której nie zabrakło występów,
koncertów i konkursów, zakoń-

czyły koncerty gwiazd – zespołu disco polo Power Play
i Eweliny Lisowskiej. Publiczność dopisała, choć pogoda
tego dnia nie rozpieszczała.
Imprezą towarzyszącą pikniku był też konkurs poetycki
dla dzieci i młodzieży – „Przystanek Poezja”. Uczestnicy
mieli za zadanie napisać wiersz,

fraszkę lub anegdotę, która nawiązuje do komunikacji publicznej. W kategorii dziecięcej
wygrała Miłka Zyskowska ze
Szkoły Podstawowej nr 1, w kategorii młodzieżowej – Marta
Gontarz z I Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody – konsole Play Station 4.

Wsparcie z sejmiku zmienia
powiaty ostrołęcki i ostrowski
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Nowe drogi, kolorowe place zabaw, wyremontowane świetlice i strażnice OSP. Mazowsze rozwija się i pięknieje. Jest
to możliwe także dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszom unijnym. Przez minionych
20 lat samorząd Mazowsza przekazał do Ostrołęki oraz powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego 1,7 mld zł, a tylko
w tym roku z samego budżetu województwa ponad 48 mln zł.
Sołectwa aktywnie działają

Podpisanie umowy na wsparcie zabytków z udziałem wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, członka
zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc, radnych województwa - Marina Krupińskiego
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– Od 20 lat dbamy o rozwój Mazowsza. Przeznaczamy środki na drogi, szpitale, muzea, zabytki. Chcemy, aby mieszkańcy mogli leczyć się w dogodnych warunkach, dlatego nasze wsparcie
kierujemy do ostrołęckiego Meditransu i szpitala w Ostrołęce. W tym roku to ponad 20 mln zł na
modernizacje bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz zakup specjalistycznego sprzętu.
Ważnym wydarzeniem jest budowa nowego obiektu dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Przy placu Bema powstała nowoczesna placówka z odrestaurowanymi piwnicami z połowy XVI
w., salami ekspozycyjnymi, biblioteką i kawiarnią. Już w październiku spotkamy się na otwarciu
nowych ekspozycji. Warto też wspomnieć o rekordowym wsparciu na drogi powiatowe, dzięki
któremu powiat ostrołęcki przebuduje drogę powiatową Kadzidło – Łyse – Łączki. Samorządy
lokalne mogły też liczyć na pomoc w budowie i remontach dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Lepsze warunki w strażnicach
Mazowieccy strażacy ochotnicy przy pomocy środków z budżetu Mazowsza wyremontują strażnice – wymienią dach, okna,
a także instalację elektryczną. Na ten cel
samorząd województwa przeznaczył 5 mln
zł. – Bardzo cenię pracę strażaków ochotników, ich zaangażowanie oraz profesjonalne
podejście do służby. Budynki strażnic OSP są
często obiektami przestarzałymi, a utrzymanie starych i zniszczonych obiektów wymaga

dużych nakładów finansowych. Aby móc bezpiecznie przechowywać samochody pożarnicze
i specjalistyczny sprzęt niezbędne są remonty.
Mając na uwadze to, że samorządy lokalne
i OSP często nie dysponują odpowiednimi środkami finansowanymi postanowiliśmy wesprzeć
prace remontowe w strażnicach OSP – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. W powiatach ostrowskim i ostrołęckim
wsparcie otrzymają w sumie 22 jednostki OSP.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2018 to nowy program
sejmiku województwa. Sołectwa mogły
ubiegać się w nim o maksymalnie 10 tys.
zł na małe inwestycje. Po dofinansowanie
sięgnęły także te z powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego. Trafi do nich 347 tys.
zł. W ostrowskim wsparcie na remonty
i wyposażenie świetlic wiejskich otrzymały – Bojany i Laskowizna (gm. Brok),
Zuzela i Nur (gm. Nur), Stara Grabownica
i Biel (gm. Ostrów Mazowiecka), Gniazdowo i Podbiele (gm. Stary Lubotyń).
Place zabaw wybudują Pęchratka Mała
(gm. Andrzejewo) i Małkinia Górna I.
Z kolei w miejscowości Przeździecko Jachy
(gm. Andrzejewo) powstanie siłowania
zewnętrzna, w Zakrzewie-Zalesiu (gm.
Szulborze Wielkie) – strefa aktywności,
w Daniłowie (gm. Małkinia Górna) – wiata
grillowa, a w Rząśniku Włościańskim (gm.
Wąsewo) – Skwer Marii Konopnickiej.
W powiecie ostrołęckim wsparcie trafi do
20 sołectw. Powstanie m.in. plac zabaw
w miejscowości Dzwonek (gm. Czerwin),
siłownie zewnętrzne w Tatarach (gm.
Kadzidło) i miejscowości Drwęcz (gm.
Rzekuń). Wiele sołectw postawiło na
oświetlenie dróg i ulic – Kruszewo (gm.
Goworowo), Nożewo i Olszewo Borki (gm.
Olszewo Borki), a także remonty i wypo-

sażenie świetlic wiejskich – Janochy (gm.
Troszyn), Klenkor-Wyżega i Łączki (gm.
Łyse), Kierzek (gm. Kadzidło)i Łęg Przedmiejski (gm. Lelis). A sołectwo Wykrot
(gm. Myszyniec) wyposaży zespól ludowy
w instrumenty muzyczne.
Zabytki ze wsparciem
Samorząd Mazowsza przeznaczył
w tym roku 6 mln zł na renowację mazowieckich zabytków. Blisko milion złotych pomocy trafi do 11 takich obiektów
w obu powiatach. Środki te pozwolą m.in.
na prace konserwatorskie przy dachach
kościołów – pw. św. Anny w Dąbrówce, pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce,
pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Lipnikach, pw. św. Michała Archanioła
w Czarni, a także zabytkowego drewnianego kościoła w Łysych. Z kolei w Wąsewie przeprowadzona zostanie renowacja
i konserwacja zabytkowego nagrobka na
cmentarzu parafialnym oraz prace remontowo-konserwatorskie w sanktuarium pw.
Narodzenia NMP. Przeprowadzona zostanie
również renowacja kolekcji zabytkowych
feretronów w bazylice mniejszej pw. Trójcy
Przenajświętszej w Myszyńcu, a także prace przy elewacjach kościołów – pw. Ducha
Świętego w Kadzidle, pw. św. Bartłomieja
w Baranowie oraz pw. św. Bartłomieja
w Andrzejewie.

Sportowe inwestycje
By zarówno najmłodsi, jak i starsi
mogli realizować swoje pasje i aktywnie
spędzać czas konieczna jest odpowiednia baza sportowa. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył w tym
roku 10 mln zł. Dzięki tym środkom

powstanie boisko piłkarskie w Łysych,
a boisko szkolne przy Liceum w Ostrowi
Mazowieckiej zostanie przebudowane.
Z kolei w Szulborzu Wielkim powstanie siłowania plenerowa, w Czerwinie
– czterotorowa bieżnia rekreacyjna,
a hala sportowa w Wąsewie przejdzie
modernizację.

Nowa siedziba Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy Placu Bema w Ostrołęce fot. Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołęce

